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Proibidos:
Anúncios de qualquer tipo: de serviços, empresas, outros grupos do facebook, páginas do facebook,
compartilhamento de posts de páginas do facebook.
Peditórios de qualquer tipo
Qualquer foto pessoal sem nenhum texto
Quaisquer fotos com crianças a não ser que seja um meme publico (achavel no google, com diversos
hits)
Fotos com pessoas que não participam do grupo a não ser que as pessoas na foto dêem autorização
diretamente a um ADM para a foto ser publicada. Se todas as pessoas na foto participam do grupo,
devem ser marcadas na foto.
Fotos de pessoas ou desenhos que mostrem:
Penis ereto (mesmo por baixo de cueca)
Mamilos nus. Também não vale sutien transparente ou mamilos marcados na roupa (farol aceso)
Ppk
Capô de Fusca
Anus
Atos sexuais mesmo que sejam somente sugeridos na foto
Posts de religião, futebol e política
Posts usando drogas ou falando sobre drogas
Posts usando armas (exceto militar ou policia, usando armas na profissao)
Fazer transmissão ao vivo (lives). Se tentar, é ban na hora
Posts com convites para qualquer tipo de sexo ou relacionamento. Para ver detalhes sobre esta
proibiçao, leia: ISSO AQUI NÃO É BADOO NEM TINDER, link -> https://justpaste.it/1bbwj
Postar "Contato" nos comentários do post fixo do grupo e obrigar um adm a contactar vc para assunto
fora do âmbito de administração do grupo.
Comentários moralistas em posts de terceiros. Ofensas, tentativas de fazer moralismo em post de
outros, dizer o que devem ou não devem fazer, emitir julgamentos sobre outras pessoas, etc.
Chamar pessoas que não se conhece em PV é má educação, e devia ser evitado e pode dar ban,
dependendo do print da conversa.
Mandar fotos eroticas pra pessoas sem ter sido pedidas ou incomodar pessoas no PV dá banimento do
grupo imediato.
Recebeu um pau no pv ou comentarios ofensivos? Tire print, e a pessoa (membro ou membra) será
banida do grupo.
Brincar com posts de outras pessoas, zoar, etc.. sim, mas com moderaçâo. Ofensas dão ban. Se não
tem certeza, não comente.
Tentar se fazer de ADM para um membro d o grupo sem ser ADM, usar a tag #ADM em posts para
parecer um ADM fazendo comentarios: banido na hora.
Tentativa repetida de postar coisas não aceitas acaba dando em ban do grupo.

Não denuncie posts do grupo para o facebook nem para os adms. Denúncias mal feitas
levam a banimento do grupo. Se vc quiser denunciar um post tenha certeza que tem UM BOM
MOTIVO e CONTACTE UM ADM no post de contacto de adms em vez de usar a denúncia do facebook:
Contacte os adms aqui neste link --->
https://www.facebook.com/groups/nuncadissequeprestava/permalink/582849718729649/
Denuncia de comentarios: tenha certeza que voce tem UM BOM MOTIVO para denunciar um
comentario antes de pensar em denunciar.
Qualquer tipo de post que faça pessoas contarem detalhes íntimos ou status de casado que possam ser
depois usados contra elas em prints ou chantagem/extorsão
Permitidos:
Fotos sensuais
Fotos nus de lado, desde que nao mostrando genitais ou mamilos
Fotos nus de costas, desde que nao mostrando anus (sem ter somente foco na bunda)
Brincadeiras de todo tipo, sem desenhos de genitais
Fotos "nus" frontais, com genitais / mamilos tapados
Posts de interação

